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PENDAHIII,ITAN
A. LATAR BELAKANG
Setiap warga negara berhak mendapatkal pengajamn. Hak setiap warga negara

tenebut telah dicantumkan dalam pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layaran dan kemudahan, serta menjamin lersel€nggaralya pendidikan

yang bermulu bagi setiap warga negara tanpa diskiminasi dan masyarakat
berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelcnggaraan
pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya

yarg cukup besar. Oleh kar€na itu bagi setiap peseta didik pada setiap

satuan

pendidikan berhak mendapatkan baotuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang

tlanya tidak mampu membiayai pendidikamya. dan berhak mendapatkan beasiswa
bagi me.eka yang berprestasi.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar tersebut, maka Uruversitas Tslam Raden
Rahmat IaINIRA) Malang mengupayakan beasisrva bagi mahasiswa yang berpresrasi

baik akademik dan non akademik, se.ta memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi

dalam bentuk Beasiswa ltrtem dengal beragam jenis beasiswa dan kelengkapan
berkas yang beragam sesuai jenis beasiswa yang diajukan. Selair itu, UNIRA Malang

juga secara a&tif mengiaformasikan dan mengelola beasiswa lain dari pemerintah dan

lnsLan\i in5tansi larn diluar

B. DASAR
1. Peraturan Mente

kampus

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi4 Nomor 3

Tahun 2020, tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi;

2.

Peraturan Reho. tentarg Beasiswa Mahasislva Universitas Islam Raden Rahmat

(UNIRA) Malang;
Statuta
4

Unive$ita; lslam Raden Rahmat (llNIRA)

Malang; .

Rensfa Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.

C. ItrAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pemberian beasiswa kepada mahasisrva Universitas lslam Rade.r
Raltmat (UMRA) Malang,

u

uk;

1.

Menirgkatkan Festasi ma.hasiswa penerima secara akademil dan non akademik;

Mengumngi .jumlah mahasiswa putus kuliah, karena lidak mampu membiayai
pendidihan;

Meningkatkan akses dan kesempatan belajar

di

Perguruan Tinggi bagi rakyat

Indonesia yang berpotensi akademik tinggi, namun tidak mampu seca.a ekonomi,
4.

Menjamin keberlangsungan studi mahasisrva sampai selesai,

5.

Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memilikr' kepedulian sosial,
sehingga rnarnpu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan

II.

JENIS BEASISWA, KETENTUAN UMUM DAN KIIUSUS

A.

BEASISWA INTERN
Beasiswa Intem adalah beasiswa yang dibedkan oleh Universitas Islam Raden
Rahmat (UNIRA) Malang dengan sasaran dan ketentuan yang beragam sesuai dengan

jenis beasiswa. Jenis-jenis beasiswa Intern yang dimalrsud adalah sebagai berii<rlt:

I. BEASISWA 99

a.

Sasaran
Beasiswa 99 dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa baru Strala-l

(S1) di Universitas lslam Radea Rahmat (UNIRA) Malang, yaag berperan

aktif (Aktiyis) di organisasi-oganisasi NU atau Banom NU, serta calon
mahasiswa yang menempuh pendidikan di pondok pesantretr atau
terperan aktif dalam poldok pesantren tersebut (Ustadz, Ustadzah,
Pengasuh pondok dan lainlain) yang dibuktikan dengan surat rekomendasi
dari organisasi atau lembaga yang bena[gkutan.

t.

Persyaratan

1)

Telah menye lesaikan perdidikan SMA/SMK/Mrsedemjat:

2)

Mendaftar sebagai mahasiswa Jenjang

Sl di Univeritas

lslam Raden

Rahmat (UNIRA) Malang sesuai ketentuan yang berlaku,

3)

Mendapatkan rekomendasi dari penguus NU baik tingkat ranting rnaupun

tingkat Pusat dan atau dari lembaga yang bersangkutan;

Tidak sedang mererima beasiswa lain dari lembaga atau instarsi yang
disalurkan oleh Universitas lslam Raden Rahmat Malang

c.

Periode dan Besarnya Beasiswa

l)

Periode atau masa berlaku penerimaan beasiswa 99 adalah selama

8

semester sesuai ketentuan yang berlaku;

2)

Besamya beasiswa yang diperoieh adalah polorlgan LIKT sebesar Rp.
1.000.000,- per semester.

d.

Berkas yang dilampirkan
Setelah mengisi formulir yang diperoleh dari petugas Pengelola Beasrs\\,a
Universitas lslam Radel Rahmat (UNIRA) Malang, pemohonan beasiswa 99
hams melampirkan bsrkas sebagai berikut:

1) Ioto copy Ijazah dan SKEUN

2) Sur.t rekomendasi
3)

asli dari Badan Otonom NU alau Lembaga terkait;

Foto copy Kartu Keluarga.

2. BEASISWA

a.

yang sudah dilegalisir;

AKAIEMIK

Sasaran

Beasiswa Akademik dimaksudkan untuk menjaring calon malusiswa baru

Shata-l (S1) di Universilas IslaDl Raden Rahmal (UNIRA) Malang, yang
memitiki prestasi di bidang akademik Adapun keteltuan beasiswa

Prestasi

,{kademik adalah ca.lon malasiswa selana menerupuh pembelajaran di
SMA/SMK,{VL4./Sederaj at.

b.

Persyaratan

i)

Telah menyelesaikan pendidikan SMdSMK,MA/sederajat:

2) Mendaftar

sebagai mahasiswa Jenjang S1

di

Unr'veritas lslam Raden

Rahmat (tlNIRA) Malang;

3)

Mendapatkao Rani<ing 1-10 di SMA/SMK,MA/sederajat;

4) Memilik

nilai STTB rala-rata 8.00,

5) Memiliki nilai tlN

ruta-tata7 ,A0;

Tidak sedang menerima beasiswa lain dari lembaga atau instansi yang
disalurkan oleh Universitas lslam Raden Rahmat (LRIIRA) Malang

c.

Periode dan Besarnya Beasiswa

1)
.

2)

Periode atau masa berlaku penerimaan beasiswa Atademik adalah selama 8
senester sesuai ketentuan yang berlahu,
Besamya beasiswa yang diperoleh adalah potongan llKT sebesar Rp.
1.000.000,- per semeste..

d.

Berkas yang dilampirkan

Selelah rnengisi formulir yang diperoleh dari petugas Pergelola Beasiswa

Uriversitas Islarn Raden Rahmat (UNIRA) Malang pennohonan beasiswa
Akademik harus melampirkan berkas sebagai berikut:

1)

Foto copy ljazah datr SKEUN yang sudah dilegalisirl

2) Foto copy nilai Raport semester
3) Foto copy Kartu Keluarga.

3.

1 sampai 5 yang sudah

dilegalisir;

BEASISWA BINTANG

a.

Sasaran
Beasiswa Bintang djmaksudkan unluk mahasisrva dan calon mahasiswa baru

Strata-l (S1)

b.

di

Universitas Islam Raden Rahmat (t NIRA) Malang, yarg

merniliki prestasi

di bidang non akademik

penghargran. (eni

kat.

fi

dan dibuktikar dengan pragarn

Persyaratan Pe[gajuan Baru

1)

Telah menyelesaikan pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat;

2)

Mendafiar sebagai mahasiswa Jenjang 51 di Unive tas Islam Raden Rahmat

(tlNIRA) Malang;

l)

Peringkar lol,al ikabupaten dan provinsil:

4) Peringkat nasional;
5) Peringkat Intemasional;
6) Tidak sedang menerima

beasiswa lain darj lembaga atau instansi yang

disalurkan oleh Universitas lslam Raden Rahmat (UNIRA) Malatrg.

c.

Periode dan Besarnya Beasiswa

1)

Periode aUu masa berlaliu penerimaan beasiswa Atademik adalah selama 8
semester sesuai ketentuan yang bedaku,

2)

Besamya beasisrva, antara lain:

a)

Peringkat lokal (kabupaten dan provinsi) mendapat
potongan (rKT sebesar Rp. 1.000 000,-,

b)

Peringlot nasional

mendapat beasiswa bebas biaya

UKT;

beasiswa

c)

Peringkat Internasional mendapatkan beasiswa bebas biaya UKT dan
DPP,

d.

Berkas yang dilampirkan
Setelah mengisi

fomulir yang diperoleh dari

petugas Pengelola Beasrswa

Universitas Islam Raden Rahmat (IINIRA) Malang, permohonan beasiswa

Birtarg

4.

harus melampirkan berkas sebagai berikut:

1)

Foto copy ljazah dan SKHIIN yang sudah dilegalisir;

2)
3)

Foto copy piagam penghargaan/sertilikai;
Foto copy Kaftu Keluarga.

BEASISWA MULIA

a.

Sasaran
Beasiswa Mulia dimaksudkan rmtuk menjaring calon mahasiswa baru Strata-1
(S1) di Universitas IslarD Raden Ralmat (UNIRA) Malang, yang tidak mampu
secara ekolomi, dibuktikan dengan Sulat Kete.angan Tidak Mampu dari Desa./
Kelurahan.

b.

Persyaratan

1)

Telah menyelesaikaa pendidikan SMAISMK/MA/sederajat;

2) Mendaftar sebagai

mahasiswa Jenjang

31 di Univeritas lslam

Raden

Rahmat (tlNlRA) Maiang;

3\ l ida( marnpu secara ekonomi:
4) Tidak sedang mene ma beasiswa lain dari lembaga

atau iostansi yang

disalurkan oleh Universitas Islam Radeq Rahmat (JNIRA) Malang.

c,

Periode dan Besartrya Beasiswa

1) Periode atau masa berlaku

penerimaan beasiswa Mulia adalah selarra 8

semester sesuai ketentuan yang berlaku;

2) Besamya beasiswa yang diperoleh adalah potongan LIKT
1.000.000,- per semeste.

sebesar Rp.

d.

Berkas yang dilampirkan
Setelah mengisi formulir yang diperoleh da.ri petugas Pengelola Beastswa

Universilas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, permohonan beasiswa

Muiia

1)

harus melampirkan berkas sebagai berikut:

Foto copy Ijazah dan SI(HUN yang sudah dilegalisir;

2) Surat Keterangan Tidak M.mpu yang asli dari Desa/ Kelurahan:
3) Foto rumah (tampak depan dan ruang tamu),
4) Foto copy Kartu Keluarga.

5.

BEASISWA TAHFIDZ

a.

Sasaran
Beasiswa Tahfidz dimaksudkan untuk mahasiswa dan calon oahasiswa baru

Strata-i (Si) di Universitas Islam Raden Rahmat GINIRA) Malallg, yang
telah menghafal Alqur'an, dibuktikan dengan Sulat Keterangan atau

sertifikat hatalan. Pe hal kebtakan biaya kuliah yang

dibebaskan

menyesuaikan dengan jumlah Juz yang telah dihafal.

b,

Persyaratan Pengajuan Baru

1)

Telah menyelesaikan pendidikan SMA/SMK,MA/sedeiajat:

2) Mendafiar sebagai mahasiswa Jenjang Sl di

Univeritas Islam Rader

Rahmat (tlNIRA) Malang;

3) Telah menghafal ayat-ayat suci Alqur'an atau Hafidz,
4) Tidak sedang menerima beasiswa lain dari lembaga atau instansi

yang

disalurkan oleh Universitas Islam Radea Rahmat (UNIRA) Malary.

c.

Periode dan Besarnya Beasiswa

1) Pe ode atau masa berlaku

penerimaan beasiswa Mulia adalah selama 8

semester sesuai ketontuan yang berlaku

2)

Besamya beasiswa yang diperoieh adalah sebagai berikut:
a) Penghafal 10

juz

mendapat beasiswa potongan

UKT

sebesar Rp.

1.000.000,-;
b) Penghafal 20 juz mendapat beasiswa bebas biaya IJKT;

c) P€nghafal 30jnz mendapat beasiswa bebas biaya UKT dan DPP.

d.

Berkas yang dilampirk n
Setelah mengisi formulir yang diperoleh dari petugas Pengelola Beasiswa

Universitas Islam Raden Rahnat (UNIRA) Malang, permohonan beasiswa

Tahlidz harus melampirkan berkas sebagai berikut:

l)

Foto copy Ijazah dan SKEUN yang sudah dilegalisit

2)

Surat Keterangatr telah menghafal Alqu,an dari Lembaga terkair alau
sertilikat hafal Alqur'an yang telah dilegalisir;

3)

6.

Toto copy

l(aflu Keluarga.

Beasisya Alirmasi Yayasan

a.

Sasaian
Beasiswa Afimasi Yalasan dinaksudkan unhrk calon mahasiswa baru Strata1 (S1) Univercitas Islam Raden Rahmat
mahasiswa lersebul adalah alumni

(UNIRA) Malang yang mana calon

SMI( Cendika Bangsa, dibuktikan dengan

Ijazah SMK.

b.

Persyaratan Pengajuan Baru

1)

Telah rnenyelesaikan pendidikan SMK,

2)

Mendaftar sebagai mahasiswa Jenjang 51

di

Univeritas lslam Raden

Rahmat (UNIRA) Malang;

3) Alumni SMK Cendika Ba[gsa;
4) Tidak sedang menerima beasiswa lain dari

lembaga atau iflstansi ya[g

disalu.kan oleh Univ€rsitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.

c.

Periode dan Besarnya Beasiswa

1)

Periode atau masa berlaku penerimaan beasiswa Afnnasi Yayasan adalah
selama 8 semesler sesuai ketentuan yang berlaku,

2)

e.

Besamya beasiswa yang diperoleh adalah potongan
1.000.000,- per semester.

UKT sebesai Rp.

Berkas yang dilampirkan
Setelah mengisi formulir yang diperoleh dari petugas pengelola Beasiswa
Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, pemohonan beasiswa

Afimasi

Yayasan harus melarapirkan berkas sebagai beril:ut:

1)

Foto copy Ijazah dan SKEUN yang sudah dilegalisir;

2)

Foto cop)

Kartu Keluarga.

7.

BeasiswaPascrsarjana

a.

Sasaran

Beasiswa Pascasarjana dimaksudkan untuk calon rnahasiswa baru Slrata-2

(S2) di Universitas lslam Raden Rahmat (t]NlRA) Malang yang berperan

aktif (Aktivis) di organisasi-oga sasi NU atau Batrom NU dan memiliki
prestasi akademik yang dibuktikan dengan surat rekome[dasi da.i organisasi
yang be.sangkutan dan TramkripNilai

b.

ljzah Sl.

Persyarata[ Pengajuan Baru

1)

Telah meayelesaikan pendidikan

2)

Mendaftar sebagai mahasiswa Jenjalg 52

S

1;

di

Uniyeritas Iilam Raden

Rahmat (LIN IRA) Malang;

3)

Mendapatkan rekomendasi dari pengurus NU baik tingkat ranting maupun

tingkat Pusat dan atau dari leurbaga yang bersangkutan:

4)
5)

Transl{Iip Nilai Ijazah 51 (lPK midmal 3.5):

Tidak sedang menerima beasiswa lain dari lembaga alau instansi yang
disalurtan oleh Universitas Islam Raden Rahmat (LINIRA) Malang.

d.

Periode dan Besaroya Beasiswa

1) Periode atau

mzrsa

berlaku penerimaan beasiswa Pascasarjara adalah

selama 4 semester (2 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku;

2)

f.

Besarrya beasiswa yaag diperoleh adalah potongan UKT sebesar Rp.
1.000.000,- per semester.

Bcrkas yang dila0pirkatr
Setelah meogisi

fomulir yang diperoleh dari petugas Pengeiola

Beasiswa

Universitas Islam Raden Ralmat (UNIRA) Malang, permohonan beasisrva
Pascasarjana,harus meiampirkan berkas sebagai berikut:

1)

Foto copy Kartu Keluarga,

2) Foto copy K'f P,
3) Foto copy ljazah 51 yang sudah dilegalisir,
4) Foto copy Transkrip Nilai Ijazah 31 (IPK minimal 3.5) yang sudah
dilegalisir;

. 5) Surat rekometrdasi asli dari NU atau Lembaga terkait

8.

Beasiswa Alumni

a.

UNIR{ Malang

Sasaran

Beasiswa Pascasarja.na Alumni dimaksudkan untuk alumni

Strata-l (Sl)

Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, yang melatrjutkan kuliah

Strata-2 (S2) di UNIRA Malaag dibuktikan dengan ljazah S1.

b.

Persyaratan Pengajuan Baru

1)

Telah menyelesaikan pendidikan 31;

2)

Mendaftar sebagai mahasisrva Jenjang 52

di Univerilas lslam

Raden

Rahmat (UNIRA) Malan$

3) Alumni Unive$itas Islam Raden Rahmat Malang;
4) Tidak sedang meoe ma beasiswa lain dari lembaga atau

instarsi yang

disalurkan oleh Universitas Islam Raden Rahrnat (UNIR-{) Malang.

e.

Periode dan Besartrya Beasiswa

1) Periode atau masa berlatu pene.imaan beasiswa Pascasa{ana

adalah

selama 4 semester (2 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku;

2)

g,

Besamya beasiswa yang diperoJeh adalah potongan UKT sebesar Rp.
1.000.000,- per semester.

Berkas yary dilampirka,
Setelah mengisi fonnulir yang diperoieh dari petugas Pengelola Beasiswa

Universitas Islam Raden Rahmat (LIMRA) Malang permohona:r beasrswa
Pascasarjana

Alumni tarus melampirkan berkas sebagai berikut:

l)

Foto copy Kartu Keluarga;

2)
3)
4)

Foto copy KTP;
Foto copy Ijazah 51 yang sudah dilegalisir;
Foto copy Transkrip Nilai Ijazah 51 yang sudah dildgalisir.

B. BEASISWA EKSTERN
Beasiswa Ekstem adalah beasiswa yaag diperoleh dari luar kampus, namun dikelola

oleh Universilas Isiam Raden Rahmat (UNIRA) Malang sesuai keteotuan yang

berlaku dimasing-masing jenis beasiswa. Diantara dasar pe$yaratan

dao

pengelo]aan beasiswa Ekstem adalah sebagai berikut:

1.

Pedoman

Bidikmisi;

Pedomar KIP Kuliah (pengganti Bidiknisi, be{alan mulai Tahun 2020);

2. Pedoman Beasiswa PPA;
3. Ketentuan berlaku Beasiswa YBM BRI;
4. Ketentuan berlaku Beasiswa Baznas;
5. Dan ketentuan lainaya menyesuaian jenis beasisrva yang diperoleh.
Itr. MEKANISME DAN PERA.TURAN UMUM BEASISWA
A. MEKANISME
Berikut mekanisme beasiswa di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malangl

l.

Mahasiswa dan calon rnahasiswa mengambil formulir pengajuan beasiswa di
petugas pengelola beasiswa;

2-

Mahasiswa dan calon mahasiswa menyeraltan fomulir pengajuan beasiswa

ke petugas pengelola beasiswa dengan melarnpiri berkas-berkas pengajuan
beasiswa sesuai denganjenis beasisua yang diajukan;

3.
4.

Petugas pengelola beasiswa membual rekapitulasi berkas pengajuan beasiswa;

Mengadakan proses seleksi terhadap mahasiswa yalg berhak menjadi calon
penerima beasiswa;

5.

Petugas pengelola beasiswa metnbnat usulan atau p€Dga.juan beasiswa ke

Rektorat:

6-

Rektorat melakukan pengesahan atas mahasiswa yang berhak mendapat
beasiswa;

7. Rektor mengeluarkan SK Penelapan Mahasiswa Penerima Beasiswa,
8. Setelah mahasiswa mendapatkan beasiswa, setiap mahasiswa penerima
beasiswa diuajibkan untuk mengikuti pertemuan rutin (dengan durasi waklu
sesuai dengan

jeds beasiswa) pembinaaq sosialisasi, peiaporan dan evaluasi

agar mahasiswa terus akti f baik akademik dan

9

lon akadernik,

Setiap akhir semester, mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan rnelakukan

henegisfasi atau daftar ulang beasiswa guna perpaljangan beasiswa disetiap
semester berikutnya dan membuat laporan perkembangan akademik

-

non

akademik dengan melampirkan buki fisik laporan yang kemudian diseral*an

kepada petugas pengelola beasiswa;

t0. Tim Pengelola Beasiswa melakukan evaluasi terhadap mahasis*a penerima
beasiswa guna menentukaa kelayakan mahasiswa sebagai penerima beasiswa;

ti. Tim

Pengeloia Beasislla nrembuat laporan pengelolaan beasiswa ditiap

semester ke Rellor-

B. PERATURAN UMTINI BEASISWA

1.

Mahasiswa LINIRA Malang hanya diperbolehkan mengajukaa satu jenis
beasiswa dalam Tahun Ajaran yang sama atau tahun masa pengajual segala

jenis beasiswa baik Intem dan Ekstem.

2. Jika rnahasiswa UNIRA Malang yang

statusnya telah menerimi. beasrsua,

kemudian mengajukaa beasiswa lain baik Intem atau Ekstem. Maka secara
otol1latis status beasiswa yang sebelumnya akal1 dicabut.

3.

Nlalasistva yarg mendapatkan beasiswa baik lntem atau Ekstem yang tidak
meloporkan beasiswanya sesuaj ketentuan masing-masing jenis beasiswa, maka

akan dihapus beasiswa secara otomatis dan aka[ masuk dalam daftar

blacklist mahasiswa yang TIDAK boleh mengajukan beasiswa segala jenis
beasiswa Intem dan Ekstern.

4-

Mahasiswa yang mendapatkan beasisqa harus mengikuti semua ketentuan/

peraturan yang berlaku

dan ikut serta secara AKTIF

membantu

petrgembanga! Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.

5.

Mahasisrva penerima beasiswa ikut serta membantu mempromosikan UNIRA

Malang, menjadi padtia kegiatan Unive.$itas/Fakultas, mengikuti
seminar/ workshop/ pelatihan, mengikuti upacara-upacara yang telah
ditentukan, dan IainJain.

6.

Mahasiswa penerima beasiswa harus menyelesaikan perkuliahan tepzt waktu
dan sampai memperoleh gelar 51 dan/atau S2.

7. Apabila

mahasiswa penerima beasisw. Delanggar .ketentuan-keteltuan

tercebut, termasuli mengundurkaa

diri dengan alasan yang lidak

dibenarkan

maka dikenakan sanksi berupa pengembalian datra beasiswa sebesar 3
(Tiga) kalijtunlah yang teiah diterima.

8. Setiap

raahasiswa

yaog inendapalkan beasiswa, WAJIB

melakukan

herregistrasi beasiswa disetiap semestemya guaa perpanjangan

beasrswa

disemestfl berikutnya Berkas yang harus dikumpultan guna Herregistasi
secan umum dintaranya:

a.

Suat Pengantar herregistrasi beasiswa yang dilandatangani oleh mahasiswa
yang bersargkutan dafl mengetahui orang tua,/wali;

b.
c.
d.

Foto copi KHS terakhir yang sudah ditandatangani dan distempel,
Foto copi bukti keaktifan baik akadernik dan non akadernik fiika ada),
Kebijaka.n berikutnya menyesuaikan dengan jenis beasiswa yarg didapat,
sesuai dengan pedoman dari pemberi beasiswa dan hasil putusan kebijakan

dar' Universitas.
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